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1. kanavanvalitsin 1-16  

2. LED –merkkivalo 

Punainen = lähetys, Vihreä = vastaanotto,  

Vilkkuva punainen = akun varaustila heikko (jos akun varaustila 

on liian alhainen, lähetin ei toimi ja merkkiääni kuuluu). Vihreä = kanavalla 

liikennettä, vilkkuva vihreä = skannaus (erikseen ohjelmoitava) 

Keltainen = VOX herkkyyden asetustila 

3. Äänenvoimakkuuden säädin ja virtakytkin 

4. PTT –puhepainike 

Paina ja puhu, päästä ja kuuntele. 

5. Painike 1 

Digital/analog tilan vaihto, pidä painettuna 4 sekuntia, Zone 1= analog, Zone 2= 

Digital, Zone 3=Digital(Käytetään myös VOX-toiminnossa) 

6. Painike 2 

Avaa hetkellisesti kohinasalvan 

7. Lisävarusteliitäntä 

Voidaan liittää erilaisia lisävarusteita, esim. kaiutin-mikrofoni (=monofoni)  

tai kuuloke-mikrofoni (=headset). 

Jos lisävarusteita ei ole käytössä, tulee liitäntä suojata vedeltä ja pölyltä mukana 

tulevalla kannella. 

8. Akku  

Vakioakku KNB45L Li-Ion, 2000mAh.  

Käyttöaika n.14 h (5% lähetystä,5% vastaanottoa, 90 % valmiustilassa, battery –

saving toiminto aktivoituna). 
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Akun lataaminen                                                          

Latauslaitteella KSC-35L voidaan ladata joko 

radiopuhelinta akun kanssa, tai pelkkää akkua. 

Latausaika tyhjälle akulle on n. 3 h. 

Merkkivalo palaa punaisena latauksen ajan ja 

vilkkuu vihreänä kun akku on täyteen ladattu. 

Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, voi akku olla 

viallinen tai latauskontaktit likaiset. 

Lataus kestää n. kolme tuntia. 

Valon vilkkuessa vihreänä ja oranssina, akun lämpötila on väärä. 

Poista akku laturista ja odota, että lämpötila on oikea. 

Lataus tulee suorittaa vain yli + 5⁰ ja alle + 40⁰C lämpötilassa. 

 

 

 

 

Hands Free-käyttö ( VOX =Voice Operated X-mitting) 

Jos lisävarusteena käytetään kuuloke-mikrofonia, jonka valmistaja ilmoittaa soveltuvan 

tähän käyttöön, on mahdollista käyttää VOX- toimintoa. Silloin lähetin käynnistyy 

automaattisesti, kun puhut mikrofoniin. 

1. Katkaise radiopuhelimen virta ja liitä kuulokkeet puhelimeen. 
2. Paina painiketta 5 ja käynnistä samalla radiopuhelin -  pidä painike painettuna 

kunnes kuulet merkkiäänen ja merkkivalo palaa keltaisena. 
Kun painike 5 vapautetaan, radio ilmoittaa ZONE numeron, kanavan ja VOX 
herkkyystason 

3. Painikkeella 6 voidaan VOX kytkeä pois tai käyttöön nykyisellä zonella/kanavalla 
Vox  pois käytöstä kuuluu kaksi piippausta ja käytössä yksi piippaus. 
Painikkeella 5 valitaan mikrofonin herkkyys, 1 (epäherkkä)- 10(herkkä) 
Sopivan tason löydät kokeilemalla, mutta useimmiten se on alueella 6-9. 

4. Tallenna valintasi painamalla lyhyesti PTT painiketta 4, kuuluu yksi piippaus ja 
laite ilmoittaa käytössä olevan VOX herkkyyden 

5. Katkaise virta puhelimesta ja kytke se uudelleen,  ja puhelin on käyttövalmis.  
6. VOX -toiminto säilyy valitsemassasi asetuksessa, vaikka sammutat radiopuhelimen. 

Voit poistaa VOX –toiminnon käytöstä asettamalla herkkyyden uudelleen OFF –
tilaan tai painikkeella 6. 

Merkkivalo 



 

Lisävarusteita Kenwood TK-3401D radiopuhelimeen 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

   

www.tecnicom.fi, info@tecnicom.fi 

KMC-21 kaiutin-mikrofoni (monofoni) IP54, 

aito Kenwood  tuote            

Mekaanisesti vahva malli kääntyvällä 

pidikkeellä. Helpottaa radiopuhelimen käyttöä 

huomattavasti, sillä jättää kädet 90 % vapaiksi 

 

KHS-8BL ”turvamies-mallin” 

kevytheadset 

Erittäin laadukas ja kestävä malli. 

Aito Kenwood -tuote. Sopii myös 

VOX-käyttöön. 

KHS-22 kevytheadset 

Niskasanka mahdollistaa käytön 

kypärän tai päähineen kanssa. 

Puomimikrofoni. Aito Kenwood –

tuote. Sopii myös VOX-käyttöön. 

KNB-45L  akku  2000 mAh 

KNB-69L  akku  2450 mAh 

           

 

 

 
KMB-35A monilaturiadapteri 

Ei sisällä KSC-35 latureita 


